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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
------------------------------------------

 La setmana passada 
el TSJC donava a conèi-
xer una interlocutòria per 
la qual si una família de-
mana per via judicial que 
el fill rebi l’ensenyament 
en llengua castellana “el 
sistema ha d’adaptar-se 
a tota la classe (o unitat 
escolar) de la qual forma 
part l’alumne”. Fins ara el 
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GROC és una publicació plural i 
independent. Els articles d’opinió 
són exclusius dels seus autors 
que GROC no fa necessàriament 
seus. En defensa de la llibertat 
d’expressió de la nostra societat, 
ens comprometem a acceptar les 
rèpliques que els lectors estimin 
oportunes sempre que es guardi 
el degut respecte que mereixen 
persones i institucions. 

No sóc ningú per discutir 
les decisions dels tribu-
nals, però des del punt de 
vista pedagògic em costa 
assimilar com la voluntat 
d’un sol alumne pot pre-
valer per damunt de la del 
grup classe, i, encara més, 
quan aquest no queda de-
satès. Què han de fer la 
resta de famílies d’aquella 
classe que desitgen l’en-
senyament en la llengua 
pròpia de Catalunya per 
als seus fills?   

PORTADA
Fira Q. Balaguer

departament d’Ensenya-
ment, davant d’aquests ca-
sos, optava per una aten-
ció individualitzada dins la 
mateixa classe i no pas per 
separar els alumnes.  A 
partir d’aquesta interlocu-
tòria, sentència, segons el 
diccionari de l’IEC, no defi-
nitiva, seran tots els alum-
nes i no sols un qui hauran 
de rebre l’ensenyament en 
castellà. La Generalitat ha 
decidit posar un recurs da-
vant el Tribunal Suprem. 

 A l’entorn de les fires i mercats s’apleguen professionals, 
fabricants, comerciants i artesans que venen un ampli 
ventall de productes a tot tipus de públic. El cert, però, 
és que la funció de compra i venda no és l’única que han 
tingut les fires i els mercats al llarg de la història. Les 
concentracions de mercaders i potencials compradors 
també han servit perquè persones que no es coneixien 
iniciessin relacions i contactes, perquè es tanquessin i 
confirmessin pactes.
 L’aparició d’altres fires més emfatitzades en productes 
concrets s’ha convertit en motiu de promoció econòmica, 
turística i cultural de moltes poblacions. Per exemple, la 
Fira de l’Avet d’Espinelves, la del Gall del Prat de Llobregat, 
la del Càntir a Argentona, la de Ceràmica a Verdú, la del Vi 
del Priorat a Falset o la Fira de Xollada d’Ovelles a Sort... 
En definitiva, hi ha fires dedicades a tot tipus de productes 
i per a tot tipus de públic. 
 Als darrers anys han aparegut fires i mercats d’aparells 
de telefonia mòbil, d’habitatges a baix preu o d’invents 
robòtics de tot tipus. Són fires populars, perquè, en el fons, 
malgrat que la imatge externa és diferent, tenen la mateixa 
funció que les fires amb segles d’història: s’adapten a la 
societat del moment i s’hi succeeixen tot tipus de relacions 
humanes i culturals.
 Aquest cap de semana, la Noguera també estarà de fira. 
Balaguer celebra la seva Fira Q, Montgai el seu «Net. Fira 
del Sabó» i la Fira de la campana a Os. Milers de persones 
es mobilitzaran durant els dos dies per participar de les 
nombroses activitats, exposicions i venda que s’organitzen 
al voltant d’aquests tres certàmens firals, que donen la 
benvinguda al mes de maig.
 

Anem de Fira

>>BALAGUER
La Diada de Sant Jordi omple 
de llibres i roses els carrers i 
places

la Sala D’art 4 presenta una 
exposició de pintors lleidatans
----------------------------------------- ----
>>COMARCA
Montgai celebra aquest cap
de setmana la Fira del Sabó

Os de Balaguer presenta la 
Trobada i Fira de Campaners
----------------------------------------------
>>CULTURA
El convent de Les Avellanes 
acull la Jornada de Turisme 
Rural

Montgai presenta un camp de 
treball per fer recuperar horts
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer perd amb l’Olot i té 
un peu a Primera Catalana

El CTT Balaguer Villart Logístic 
aconsegueix dues victories
----------------------------------------------
>>OCI
Presentació del Campus
esportiu Tecni Camp dels 
Pirineus 2013
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El cap de setmana, del 27 i 28 d’abril, 
Balaguer acull la II edició de Fira Q

 Balaguer acollirà els 
propers 27 i 28 d’abril una 
nova edició de Fira Q. 
 Un certamen que vol 
esdevenir el gran aparador 
dels productes i serveis 
de qualitat que ofereix la 
ciutat i la demarcació de 
Lleida.

  L’objectiu és que el 
visitant es vegi envaït per 
un allau de sensacions, 
que la fira l’atregui i li 
desperti els cinc sentits. 
Unes experiències que 
el visitant podrà viure en 
cada estand del recinte. 
 Des de l’aula de cuina a 
l’espai destinat al comerç 
local,  on no només es 
podrà veure i  tocar el 
producte, sinó també fruir i 
aprendre, uns intangibles, 
un valor afegit, que marca 
la  di ferència d’aquest 
certamen.
 Durant tot el dia hi haurà 
demostracions: cuiners, 
forners ,  restauradors , 
b a r i s t e s ,  c e l l e r s  i 
molins d’oli elaboraran i 
oferiran tastos dels seus 
productes. 

 “Es tracta d’un saló 
on volem que el públic 
visqui sensacions, que 
experimenti”, va destacat  
e l  p a s s a t  d i v e n d r e s , 
l ’a lcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, durant 
l’acte de presentació a la 
Diputació de Lleida.  

Fira Q de Balaguer

Fira Q

Fira Q Balaguer
27 i 28 d’abril de 2013
De 10 a 14.30 hores i de 16 a 21 hores
Pavelló d’Inpacsa

Dissabte, dia 27 d’abril:

10.00 h  Obertura de Fira Q, al pavelló Inpacsa.

10.15 h  Inauguració de la VII Jornada Tècnica de la 
Mel a càrrec de l’ Il·lm. Sr. Josep Mª Roigé, alcalde 
de Balaguer, a la sala de conferències del pavelló 
Inpacsa.
 
10.30 h  Inici de les demostracions en els diferents 
espais del saló. (Veure programació específica)
12.00 h  Inauguració oficial de Fira Q Balaguer, 
presidida per l’Hble. Sra. Joana Ortega, 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Punt de trobada: Davant la porta del 
pavelló Inpacsa.

Tall de cinta i recorregut per la Fira.
Presentació del nou logo de Balaguer 

i de l’aplicació informàtica (App) per a mòbils i 
tauletes.

FIRA Q BALAGUER • PROGRAMA D’ACTIVITATS
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El comerç de Balaguer serà present al 
certamen amb una oferta de qualitat

 Menció a banda mereix 
el comerç de Balaguer, 
present per primer cop 
en aquest certamen. El 
sector vol aprofitar aquest 
aparador per mostrar els 
avantatges de comprar a 
Balaguer, un comerç que 
a més a més d’oferir un 
producte de qualitat, dóna 
una atenció, consell i servei 
postvenda excel·lent.
 També vol  ser  una 
mostra de tot allò amb què 
Balaguer excel·leix: Q en 
patrimoni,  en ensenyament,  
en cultura,  en esports, en 
entitats, en gastronomia. 
“La fira com un aparador de 
tot el que pot oferir la ciutat, 
a tots els nivells, no només 
podem exportar turisme, 
sinó qualitat de vida, i això 
afecta des dels serveis a 
l’ensenyament”, va destacat 
l’alcalde.

Fira Q de Balaguer

Des de l’organització es vol demostrar que la capital 
de la Noguera ofereix uns serveis i comerços de 
qualitat, en un aparador durant els dos dies

Dissabte, dia 27 d’abril:

Durant tot el matí demostracions a les diferents 
aules del saló.

13.30 h  Lliurament dels premis del VI Concurs de 
Mels «Reina de Mels». 
A la sala de conferències del pavelló Inpacsa.

14.00 h  Cloenda de la Jornada Tècnica, a càrrec del 
Sr. Domènec Vila, director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat 
de Catalunya.

FIRA Q BALAGUER • PROGRAMA D’ACTIVITATS
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El comerç organitza dues desfilades
solidàries durant els dos dies de fira

 A la Fira de Balaguer, 
aquest any també hi haurà 
espai per la solidaritat. 
 El comerç present al 
saló, organitzarà tant el 
dissabte com el diumenge 
una desfilada solidària, 
els beneficis de la qual es 
destinaran a la Fundació 
Àngel Olaran. 
 A Fira Q de Balaguer, 
en total, hi haurà uns 150 
expositors entre produc-
tors, entitats, comerços, 
restaurants, molins d’oli, 
apicultors i institucions, 
entre les quals hi partici-
pen 9 consells comarcals 
i també la Diputació de 
Lleida).Fira Q

Fira Q acollirà la XXVIII Mostra Nacional 
de Coques de Samfaina
 Per la seva banda, el 
regidor de Promoció Eco-
nòmica, Toni Velimelis, 
explicà que en el marc de la 
fira es farà la XXVIII Mostra 
Nacional de Coca de Sam-
faina, que s’amplia amb la 
primera Mostra Nacional 
de Panadons de la Nogue-
ra, en la qual hi prendran 
part 20 forners de la comar-
ca; la VII jornada tècnica 
de la mel i concurs de mel, 
amb quatre jornades tècni-
ques; els molins d’oli de la 
Noguera; una aula de cuina 
per a nens de 4 a 12 anys, i 
la XI Trobada de Puntaires, 
en la que hi prendran part 
300 persones. Així mateix, 
es presentarà el nou logo 

Els beneficis d’aquestes desfilades de Fira Q de
Balaguer es destinaran a la Fundació Àngel Olaran

Mostra de Coques de Samfaina

de la ciutat i una aplicació 
per a mòbils.
 P a r a l · l e l a m e n t , 
l’espai gastronòmic de 
la Diputació de Lleida 

‘Aliments del territori i 
tu’ acollirà presentacions 
de productes alimentaris 
de diferents punts de les 
terres de Lleida.

Dissabte, dia 27 d’abril:

14.30 h  Dinar de la Fira Q, a l’altell del pavelló 
Inpacsa.
Preu tiquet: 22 € (inscripcions fins dijous 26 
d’abril).

16.30 h  Inici de les demostracions i tallers en els 
diferents espais del saló.

19.30 h  Desfilada benèfica solidària amb l’agència 
de models Il·lusions, per al centre d’iniciatives 
solidàries Àngel Olaran, a l’altell del Pavelló Inpacsa 
amb comerços de la ciutat. Hi desfilaran: Il Bambino, 
Jovents, Magde Disseny, Nou Pass, Robes i Toima. 
Preu 5 €

Diumenge, dia 29 d’abril:

10.00 h  Obertura de la Fira Q.

10.00 h  XI Trobada de Puntaires «Ciutat de 
Balaguer. 

10.15 h  Inici de les demostracions en els diferents 
espais del saló.

17.15 h  Inici de les demostracions i tallers en els 
diferents espais del saló.

FIRA Q BALAGUER • PROGRAMA D’ACTIVITATS
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La vicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega, inaugurarà el certamen Fira Q

 La vicepresidenta del 
Govern de la Generalitat 
de Catalunya, Joana Or-
tega, serà l’encarregada 
d’inaugurar la segona edi-
ció del certamen Fira Q de 
la capital de la Noguera, el 
dissabte 27 d’abril, a partir 
de les 12 del migdia, acom-
panyada de les autoritats 
locals i comarcals.
 D’altra banda, el delegat 
del Govern de la Generali-
tat de Catalunya a Lleida, 
Ramon Farré, serà el res-
ponsable de presidir l’acte 
de cloenda, el diumenge 28 
d’abril, a partir de les 7 de la 
tarda.

Joana Ortega

El Delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré serà 
l’encarregat de presidir l’acte de cloenda

Diumenge, dia 29 d’abril:

18.00 h  Mostra de dansa de Lleida, amb motiu del 
Dia Internacional de la Dansa, amb la participació de 
l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer, Companyia 
de Dansa Montse Miret. Escola de Dansa de 
Balaguer i l’esbart Dansaire Castell Formós de 
Balaguer. A l’exterior del Pavelló Inpacsa. Organitza: 
Set de Dansa.

19.00 h  Desfilada benèfica solidària amb l’agència 
de models Il·lusions, per al centre d’iniciatives 
solidàries Àngel Olaran, a l’altell del pavelló 
Inpacsa amb comerços de la ciutat.  Hi desfilaran: 
Il Bambino, Jovents, Magda Disseny, Nou Pass, 
Robes i Toima. Preu 5 €

19.00 h  Acte de cloenda de la Fira Q Balaguer 
presidit pel Sr Ramon Farré, delegat del Govern de 
la Generalitat de Catalunya a Lleida, acompanyat 
per les autoritats locals i comarcals.

FIRA Q BALAGUER • PROGRAMA D’ACTIVITATS

Tallers de coca de samfaina i panadons 
i de còctels i de gin tònics durant Fira Q
 A diferència de l’any 
passat, en aquesta segona 
edició de Fira Q de Balaguer 
hi haurà un únic tiquet per 
a les degustacions, que es 
vendrà per 5 euros, i que 
permetrà als visitants de 
Fira Q que els adquireixin  
fer fins a sis degustacions: 
tres tapes dels restaurants 
o pastisseries presents a 
la Fira, un tast de coca de 
samfaina de les diferents 
pastisseries de la comarca, 
una beguda i un gelat o 
fruita.
 El mestre pastisser Pepe 
Daza farà un taller d’elabo-
ració de coca de samfaina, 
el dissabte al migdia i un 
d’elaboració de panadons 

Taller d’elaboració de coca de samfaina

el diumenge.
 D’alrtra banda ,els pubs 
de Balaguer oferiran un ta-
ller còctels el dissabte a les 
13 hores i un de gin tònics 

el diumenge a partir de les 
20,15 hores. El dissabte 
al migdia hi haurà un tast 
d’olis de l’Associació Mo-
lins de la Noguera.



8 >> B A L A G U E R

 El passat dimarts 23 
d’abril, Diada de Sant 
Jordi, els principals car-
rers i places de Balaguer 
van omplir-se de parades 
de llibres i roses, per cel-
lebrar el Dia del llibre i la 
rosa.
 E l  p a s s e i g  d e 
l’estació amb el mercat 
de Sant Jordi organitzat 
per  l ’Associació  de 
Comerciants Balaguer 

2021,  i  la  Plaça del 
Mercadal van convertir-
se en un aparador on s’hi 
podien trobar les novetats 
editorials dels darrers 
mesos, juntament amb 
els clàssics de sempre.
 E l s  a u t o r s  b a l a -
guerins no van faltar a 
la cita, i els recentment 
presentats  d ’autors 
com Bonaventura Baró, 
Josep Aznar o Francesc 
Puigpelat, sense oblidar  
els èxits editorials del 
moment com «Victus» 
d’Albert Sánchez Piñol, 
o Bruíxoles que busquen 
s o m r i u r e s  p e r d u t s 
d’Albert Espinosa, entre 
els més venuts.

Sant Jordi va omplir de llibres 
i roses la ciutat, el passat 
dimarts 23 d’abril

Sant Jordi a Balaguer

Durant la Diada, els 
autors balaguerins i 
les novetats editorials 
van ser els llibres més 
venuts

Exposició de pintors lleidatans a la 
Sala d’Art 4 de Balaguer, l’1 de maig

 L’associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer 
us oferirà l’ exposició de 
pintors Lleidatans .
 Hi podreu veure obres 
de: Viola, Gosé, Marsá, 
Ureña,  Per ico  Pastor, 
Ibàñez, Mercadé,Rosa Siré, 
Serra Melgosa, Charles 
Pardell, Xano Armenter, 
tots el ls  art istes molt 
importants i  de gran renom 
de la  província de Lleida.
 La inauguració serà el 
dia 1 de maig de 2013 a les 
7 de la tarda  a la sala de la 
Plaça Mercadal n. 46.
 El dia de la inauguració 
es farà un sorteig d’una obra 
per a tots els assistents.Pintors lleidatans

Balaguer Comercial 2021 organitzà
diferents activitats per Sant Jordi
 El passat dimarts, dia 23 
d’Abril, Balaguer Comercial 
2021 va organitzar diferents 
actuacions al Passeig de 
l’Estació per tal de celebrar 
la Diada de Sant Jordi.
 Una desena de parades 
es van ubicar al Passeig per 
mostrar la seva oferta en 
productes relacionats amb 
Sant Jordi, flors, llibres... 
 Per tal de crear més 
ambient de poble i alhora 
dinamitzar Balaguer, es 
va realitzar una signatura 
d’autors locals com ja 
es va fer  l ’any passat 
per aquestes dates, que 
anaven signant els seus 
llibres durant tot el dia;hi 
van estar presents : Joan 

l’1 de maig, durant la inauguració es farà un sorteig 
d’una obra pictòrica entre tots els assistents

Stand de l’Associació de Comerciants 2021

Arjona, Bonaventura Baró, 
Francesc Culleré, Amor 
Montoliu, Josep M. Morell, 
Rafel Santapau, Miquel 
Trilla ;  aquest any per tal 

d’ambientar encara més 
el passeig durant la tarda 
hi va haver la presència 
de diferents artistes de la 
ciutat de Balaguer.
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365 persones donen sang a la Marató, 
superant el rècord de l’any passat

 El Consell Comarcal 
de la Noguera ha signat 
un conveni amb l’Agèn-
cia de l’Habitatge de 
Catalunya per ampliar 
els serveis de la Borsa 
d’Habitatge a tota la co-
marca de la Noguera, 
excepte Balaguer, que 

té servei propi. Els nous 
serveis que ofereix són la 
intermediació entre pro-
pietaris i llogaters d’ha-
bitatges perquè les dos 
parts optin a un lloguer 
segur i amb garanties, 
la tramitació d’ajuts al 
lloguer.

Lloguer segur amb la Borsa 
d’Habitatge de la Noguera

Consell Comarcal

Marató de donació de sang

 Tres-centes seixanta-
cinc persones es van acos-
tar a l’Ajuntament de Bala-
guer per donar sang durant 
la Marató celebrada aquest 
passat dissabte 13 d’abril de 
2013, de 10 del matí a 10 del 
vespre, a Balaguer.   
 D’aquestes 365 donaci-
ons, 318 es van fer efectives 
i la resta, 47 en total, varen 
ser oferiments de persones 
que en aquell moment no 
varen poder donar sang.
 Volem ressaltar les 87 
persones que no havien do-
nat mai sang es van iniciar 
en la donació en aquesta 
Marató.
 Al llarg del dia, va ha-
ver un seguit d’activitats i 
actuacions que ens van fer 
viure la donació de sang al 
voltant d’un ambient festiu 
i participatiu.

Al llarg de tota la jornada es van celebrat tot un 
seguit d’activitats amb diferents entitats, en un am-
bient festiu i participatiu dels balaguerins



11<<B A L A G U E R

Acte de presentació

Alumnes de secundària de l’escola Vedruna 
presenten la mini empresa “Rowit”

 Un grup d’estudiants 
de secundaria de l’escola 
Vedruna Balaguer de Llei-
da van presentar el passat 
dia 22 el seu innovador 
projecte centrat en el món 
de la robòtica.
 Sota el nom de “Ro-
wit”, es tracta d’una mini 
empresa dedicada a la 
realització d’un taller i 
demostracions de robòtica 
a estudiants de primària i 
primer cicle d’ESO. A gust, 
idees i creació original 

 El pavelló Molí de 
l’Esquerrà ha acollit el 
parc mòbil de bicicletes 
per tal que els alumnes 
de 3r, 4rt i 5è de primària 
de la ciutat prenguin 
consciència del paper 
que juguen els ciclis-
tes en la via pública, la 
qual cosa implica uns 
drets, però també uns 
deures que complir, i 

que queden recollits en 
la normativa de trànsit. 
Durant els dies que ha 
estat instal·lat el parc 
han passat per les instal-
lacions uns 500 alumnes 
dels centres públics i 
privats de Balaguer.
 L’activitat s’emmarca 
dins del Pla Municipal 
de Dinàmica Educativa, 
impulsat per l’ajuntament 
de Balaguer i el Servei 
Educatiu de la Noguera.
 E ls  moni tors  de l 
parc expliquen als nens 
i nenes les normes de 
circulació per la via 
pública: respectar els 
senyals, senyalitzar els 
girs, circular per la dreta, 
portar casc...

500 escolars han après les 
normes de circulació en un 
parc mòbil de bicicletes

Parc Mòbil de bicicletes

A l’activitat del Pla 
Municipal de Dinàmica 
Educativa hi han
participat tots els
centres de Balaguer

Rrojecte Rowit”

Impulsat pel Projecte 
Joves Emprenedors, una 
eina educativa de l’Obra 
Social “la Caixa” i
Junior Achievement

d’aquest equip de nois 
emprenedors, Rowit cons-
ta de tres línies de negoci 
principals:
- Robòtica educativa: amb 
l’objectiu d’apropar la tec-
nologia i la robòtica als 

joves.
- Disseny de pack d’activi-
tats: aportació d’un circuit 
d’activitats inspirades en 
el mercat de la zona.
- Promoció: Disseny i ven-
da de merchandasing rela-
cionat amb la robòtica.
 L’ impuls  d ’aquesta 
mini empresa s’emmarca 
dins el Programa Joves 
Emprenedors, un projecte 
conjunt entre el programa 
eduCaixa de l’Obra Social 
“la Caixa” i la fundació 
Junior Achievement, que 
té com a objectiu fomentar 
l’esperit emprenedor entre 
els nens i joves en edat 
escolar i projectes de futur, 
contribuint al desenvolu-
pament econòmic i creació 
de llocs de treball.
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 El Servei d’Arqueo-
logia i Paleontologia de 
la Generalitat destinarà 
100.000 euros a l’inici de 
la restauració de la mu-
ralla andalusina del Pla 
d’Almatà de Balaguer.  
 Es tracta d’una prova 
pilot per diagnosticar 
l’estat en què es troba el 
perímetre del jaciment 
i determinar quines són 
les solucions tècniques 
més adequades de cara a 
una restauració integral 
de la muralla. 
 A causa del mal estat 
i falta de conservació 
de la muralla del Pla 

d’Almatà, s’ha apostat 
per fer una prova pilot 
en set o vuit trams de 
muralla per determinar 
quines són les millors 
tècniques per consolidar 
i restaurar els prop de 
700 metres que resten en 
peu.
 C o n c r e t a m e n t , 
s ’ a c t u a r à  s o b r e  l a 
c o n s o l i d a c i ó  d e  l a 
tàpia, l’arranjament dels 
talussos i la restitució de 
la pedra.
 Per fer aquesta prova 
pilot, que durarà unes 
cinc setmanes, la Gene-
ralitat hi destinarà un 
arqueòleg i 4 auxiliars, a 
banda del personal de les 
empreses de restauració i 
construcció contractades 
pel projecte. Així mateix, 
comptarà amb la col-
laboració del personal 
del Museu de la Nogue-
ra.

S’inicien les obres de la
restauració de la muralla
andalusina del Pla d’Almatà

Muralla del Pla d’Almatà

El Servei d’Arqueolo-
gia de la Generalitat 
hi destina 100.000 
euros per fer una
prova pilot

L’escriptor Josep Francesc Delgado
visita l’Escola Montroig de Balaguer

 El  dimarts 9 d’abril 
l’autor de contes infantils 
Josep Francesc Delgado 
va visitar l’escola Mont-
roig.  Aquesta activitat 
forma part del progra-
ma «Itineraris de lectura: 
autors a les aules» que 
coordina la Institució de 
Lletres Catalanes (ILC) 
en col·laboració amb el 
Departament d’Ensenya-
ment. 
 Els nens i nenes de 
cicle inicial van tenir la 
possibilitat de conèixer 
aquest autor i de poder 
escoltar algun dels seus 
contes com «L’arbre de 
Nadal torna al bosc». Josep Francesc Delgado

El regidor de Joventut, Guifré Ricart
es reuneix amb els joves de la ciutat
 La regidoria de Jo-
ventut de Balaguer ha 
mantingut una trobada 
amb joves de la ciutat per 
tal de conèixer les seves 
inquietuds, debatre posi-
cionaments al voltant de 
la pla local de joventut i 
perfilar quin tipus d’acti-
vitats s’han d’emprendre 
des de la regidoria. Així 
ho ha explicat el regidor 
de Joventut, Guifré Ricart, 
qui ha indicat que les tro-
bades s’emmarquen dins 
el projecte Jove Participa 

Va estar amb els alumnes els quals li van poder fer 
diferents preguntes sobre la seva feina d’escriptor

Reunió amb joves
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 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Montgai torna a orga-
nitzar aquest estiu un 
camp de treball per a 
joves de 15 a 17 anys. 
Enguany els partici-
pants  impulsaran un 
projecte local que se 
centra en reactivar l’ús 
dels horts i en desen-
volupar l’economia de 
subsistència a nivell 
familiar. L’objectiu del 
camp de treball, sota 
el lema ‘De la terra ve-
nim i a la terra tornem’, 
és reconvertir espais 

actualment erms en 
espais dels quals se’n 
pugui treure un alt ren-
diment. Així mateix, els 
participants aprendran 
diversos conceptes re-
lacionats amb l’horticul-
tura. 
 El camp de treball 
es durà a terme entre 
el 10 i el 24 de juliol. Es 
poden inscriure un total 
de 15 joves. Durant el 
matí, els joves realitza-
ran diverses tasques al 
camp entre les quals hi 
ha delimitar parcel·les, 
aixecar petits murs de 
pedra, arranjar la terra 
i les vies d’accés de 
l’aigua, entre d’altres.
A les tardes, faran visi-
tes culturals a espais 
d’interès de la demar-
cació.

Montgai reconvertirà terres 
ermes en petits horts en un 
camp de Treball per a joves

Montgai

El camp de treball es 
farà el mes de juliol 
amb un total de 15 
joves d’entre 15 i 17 
anys d’edat

Alumnes D’Os de Balaguer visiten els 
espais de l’artista Leandre Cristòfol

 El passat dia 22 de 
març els alumnes d’edu-
cació infantil i primària de 
l’escola Leandre Cristòfol 
d’Os de Balaguer, van fer 
una sortida per a visitar al-
guns indrets del poble re-
lacionats amb la figura de 
l’artista que dóna nom al 
seu centre. Es tracta d’una 
sortida emmarcada dins 
el projecte de plàstica on 
treballen l’obra d’aquest 
autor. Van visitar el mas de 
la família d’en Cristòfol, on 
ell tenia un taller i passava 
llargues temporades, i la 
casa familiar del poble, on 
hi ha exposades algunes 
obres.Alumnes al mas de la familia de Cristòfol

El Monestir de les Avellanes va acollir 
la III Jornada Tècnica de Turisme Rural
 Una setantena de per-
sones de vàries comar-
ques van participar  en la 
tercera jornada tècnica de 
turisme rural organitzada 
per l’Ajuntament de Les 
Avellanes i Santa Linya i el 
Departament d’Agricultura,  
durant la qual es va parlar 
de la venda de proximitat 
de productes agroalimenta-
ris, de l’oferta d’allotjament 
rural amb productes i ac-
tivitats complementàries, 
entre d’altres temes d’in-
terès.

Els alumnes estan treballant tot el referent a la vida 
i obra de l’artista de la localitat

Jornada Tècnica de Turisme Rural

El passat dia 30 de març, la

Lola Puigpelat Trepat
ens va deixar.

Volem agraïr públicament a tothom tot el suport que ens heu donat.
En aquests dies, ens ha ajudat molt sentir-nos acompanyats de tots vosaltres, i a pesar de que la 

coneixíem molt hem pogut fer-nos una idea de l’apreci que molta gent li tenia gràcies a les vostres 
mostres d’afecte i comentaris.

Moltes gràcies a tots.

Família Alòs Puigpelat
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Montgai acull una nova edició del certamen 
“Net. Fira del sabó” el proper 28 d’abril

 E n  e l  m a r c  d e  l a 
celebració de la cinquena 
edició de la fira monogràfica 
‘Net, Fira del Sabó’, Montgai 
presentarà el proper 27 
d ’abr i l  e l  pro jecte  de 
construcció d’un obrador 
de sabó a la localitat. 
 Aquest  projecte es 
donarà a conèixer dissabte 
al matí en el transcurs de 
la celebració de la segona 
jornada tècnica organitzada 
p e r  l ’ A j u n t a m e n t  i 
l’Associació d’Artesans 
Saboners de Catalunya 
(AASC), amb seu en aquesta 
població de la Noguera. 
 La fira pròpiament dita 
se celebrarà diumenge dia 
28 d’abril a la plaça Prat de 
la Riba de 10 del matí a 8 
del vespre. 
 El certamen comptarà 
amb la participació de 22 
parades d’artesans que es 

Net. Fira del Sabó de Montgai

El dissabte 27, es presentarà el projecte de cons-
trucció d’un obrador de sabó a la localitat en el de-
curs de la segona Jornada Tècnica

dediquen a l’elaboració 
de sabó així  com una 
cinquantena d’expositors 
del territori que ofereixen 
u n a  g r a n  v a r i e t a t  d e 
productes artesans.
 ‘Net, Fira del Sabó’ 
acull els millors artesans 
saboners i es complementa 
a m b  a t r a c t i v e s 
d e m o s t r a c i o n s  d e l s 
processos d’elaboració del 
sabó recollits al Costumari 
Català, des de l’arribada 
de la matèria prima (olis i 
greixos usats) amb un carro 
estirat per un ase, fins a la 

bullida d’aquests productes 
i l’obtenció de les preuades 
pastilles de sabó. 
 E n  e l  m a r c  d e  l a 
Fira també s’ofereixen 
representacions de teatre, 
espectacles de bombolles 
de sabó, esmorzar popular, 
entre d’altres.
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Montgai organitza aquest 
certamen amb l’objectiu 
de recuperar la tradició 
i fomentar aquest ofici 
artesanal, que a moltes 
llars de la població encara 
es practica.

Net. Fira del Sabó
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 La Festa Eclipse DB 
és una festa-revetlla 
(Revival) d’estiu, que se 
celebrarà a l’aire lliure 
a Balaguer amb música 
dels anys 80, en record 
del mític pub que va ser 
l’Eclipse Disco Bar.
 L’ o r g a n i t z a  u n 
g r u p  d e  p e r s o n e s 
heterogeni format per 
ant ics  t rebal ladors , 
clients i col·laboradors 
de l’Eclipse, i això és 
precisament el que els 
uneix. La Festa Eclipse 
DB tindrà lloc la nit 
del dissabte dia 20 de 

juliol de 2013, i no té 
a l t ra  pretens ió  que 
la de ser una revetlla 
d’est iu amb música 
dels 80, (punxada per 
alguns dels seus afamats 
DJ’s), amb l’ambient i 
el/s beure/s de l’època, i 
mobilitzar aquella nit la 
major quantitat possible 
d’amics i amigues. 
 El lloc on es farà 
encara és una incògnita 
per desvetllar. És barallen 
varies opcions, a decidir 
en funció de l’espai, i de 
la  previsió d’afluència de 
públic.
 La  Festa  Ec l ipse 
DB està especialment 
indicada com a teràpia 
anti-crisi dels 40/50, i 
per tant serà el públic 
major de 30 anys qui més 
podrà gaudir i saborejar 
la festa.

El proper 20 de juliol
Balaguer acollirà la Festa 
Eclipse Disco-Bar

Eclipse Disco-Bar

Ex treballadors i
clients volen recordar 
els vells temps d’una 
de les sales d’oci
pioneres de la ciutat

La Baronia de Rialb organitza un un 
taller d’elaboració artesanal de sabó

 El dimarts 26 de març 
es va fer a la plaça Major 
de Gualter,  nucli de la 
Baronia de Rialb, un taller 
per aprendre a fer sabó de 
manera tradicional. 
 Aquest taller està in-
clòs dins del Pla Manco-
munat de Joventut del 
qual formen part els mu-
nicipis de la Baronia de 
Rialb, Cabanabona, Oliola 
i Tiurana. 
 El passat mes d’octu-
bre va tindre lloc al local 
social de Cabanabona i 
properament es farà al 
municipi d’Oliola.

Taller de sabó a la baronia de Rialb

Gerb va celebrar la Primera Trobada 
Gegantera el passat 14 d’abril
 El passat dia 7 d’Abril es 
va inaugurar a Gerb el Pa-
velló Polivalent “Els Graus”  
a càrrec de Jordi Souto i 
Andrès – Director General 
d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya.
 D’altra banda, el diu-
menge dia 14 d’Abril es va 
fer a Gerb la Primera Troba-
da Gegantera, fent una cer-
cavila per tot el poble que 
va ser seguida per petits i 
grans, amb un gran èxit de 
participació.

El taller està inclòs dins del Pla Mancomunat de
Joventut dels municipis del Segre Mitjà

Cercavila dels gegants
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Os de Balaguer celebrarà la XXVI edició de la 
Trobada de Campaners i la Fira de la campana

 Els propers dies 27 i 
28 d’abril, Os de Balaguer 
cel·lebra la 26ena edició de 
la Trobada de Campaners i 
la Fira de la campana.
 Els actes començaran 
el dissabte 27, a dos quarts 
de 9 del vespre amb un 
Repic de Campanes a la 
Plaça de la Pont, seguit 
d’un concert de Música 
Tradicional Catalana “Can-
çons Trobades” al Castell 
d’Os de Balaguer..
 El diumenge 28, con-
tinuaran els actes, amb 
la Fira de la campana i la 
mostra de jocs mecànics, 
trencaclosques i grans 
autòmats, als diferents 
carrers i places del poble.
 A partir de les 10 del 
matí es farà la rebuda als 
Campaners i lliurament de 
credencials. Tot seguit es 
farà l’esmorzar de germa-

Trobada de Campaners

Durant el cap de setmana del 27 i 28 d’abril, es
celebraran els actes festius i culturals al voltant del 
món de les campanes

nor, seguit de la Mostra de 
tocs. 
 A la una del migdia es 
celebrarà la Missa cantada 
per la Coral Santa Eulàlia 
de Ronçana.
 A primera hora de la 
tarda, es farà el dinar po-
pular a la pista polies-
portiva (preparat per les 
mestresses del poble).  
 Havent dinat es farà 
homenatge als campaners 
amb el lliurament d’un 
obsequi de productes del 
poble. 
 La Confraria de Cam-

paners de Catalunya és 
una associació sense ànim 
de lucre, endegada l’any 
1987, i  constituïda per 
persones que voluntària-
ment es dediquen a vetllar 
per la conservació de les 
diferents tradicions dins 
el món campaner.
 Les seves f inalitats 
son promoure, fomentar, 
i divulgar, les antigues i 
arrelades tradicions cul-
turals i religioses de les 
campanes, campanars, 
campaners,  cari l lons i 
carillonistes. 

Trobada de Campaners
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

La memòria i la pèrdua 
són els eixos principals 
d ’ a q u e s t a  n o v e l · l a . 
Una obra en continu 
moviment tant geogràfic 
c o m  t e m p o r a l  i  d e 
diferents personatges 
que van i venen, tot al 
voltant d’un element 
comú: un escriptori. La 
Nàdia va rebre del poeta 
xilè Daniel Varsky un 
bell escriptori que va 
pertànyer a Federico 
García Lorca. La Nàdia va 
emprendre rere d’aquell 
moble una vida profitosa 
com a novel·lista però 
d e s a s t r o s a  a  n i v e l l 
personal, fins que un dia 
la filla d’en Daniel que 
va morir assassinat per 
les forces repressores 
de Pinochet li reclama 
l’escriptori,  i  a partir 
d’aquí la vida de la Nàdia 
es desfà.

L’últim abat
Autor: Martí Gironell
Gènere: Novel·la

 S a n t  B e n e t  d e 
Bages, 1554. El monestir 
benedictí s’ensorra. Com 
Sant Benet, molts altres 
monestirs catalans tenen 
el mateix mal. D’aquesta 
situació se’n beneficia el 
rei Felip II. Però el nou 
abat de Sant Benet, Pere 
Frigola, té dos reptes: fer 
ressorgir el monestir de 
les seves cendres i aturar 
les ànsies centralitzadores 
de la Corona i l’Església 
espanyoles.  Intr iga i 
suspens, vida i mort, amor i 
odi es barregen en aquesta 
novel·la que retrata els 
estralls de la corrupció en 
la política i en l’Església a 
la segona meitat del segle 
XVI. Aquesta obra fou 
escrita al monestir de Sant 
Benet on, Martí Gironell 
ha viscut durant un any 
per tal d’impregnar-se de 
l’ambient que hi ha darrere 
les seves portes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La gran casa
Autor: Nicole Krauss
Gènere: Novel·la

 En Pau és un noi 
normal i corrent però 
està patint assetjament 
esco lar  (bu l ly ing) ,  i 
no sap com afrontar-
ho. Com et pots desfer 
d’uns nois que t’estan 
fent la vida impossible? 
Potser la clau es troba 
amagada en una recepta 
de magdalenes...
A q u e s t a  n a r r a c i ó 
novel·lada proposa la 
confiança dels  joves 
envers els adults del seu 
entorn (pares, professors) 
com a eina per superar els 
conflictes que els causen 
preocupació. A més es 
promou l ’autoest ima 
com la base del respecte. 
Aquestes dues raons 
fan d’aquesta història 
una estupenda lectura 
per a infants a partir de 
8 anys, encara que no 
hagin estat mai víctimes 
d’assetjament escolar.

Magdalenes amb problemes
Autor: Ana Bergua Vilalta
Gènere: Per a infants

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Recordo

Sentia  vivament 
maduixes boscanes, estones d’ahir,
la llum de les tardes, un sol ponentí.
Ara, tanmateix,
la densitat del temps n’ha fet 
d’aquell tendríssim vers, asprosa prosa.
Cobejós el viure, s’ha fet a la vida
que empeny a la vida fins aquella vida 
que en diuen normal, 
on prest i a tothora, tot passa al davant 
del plaer de l’ànim, de l’íntim motiu,
del primer paisatge que hi havia abans.
Elements cotidiants ara s’esfumen
sense parar esment, al so de la pluja,
als poemes bells, a l’entorn de sempre,
al fresc benestar. Res ja no concita 
del cor les vivències, el deliri cec, 
l’impuls fins que vessa, el pur aire net.
Cobejant el viure, n’ha perdut l’encant.
Lentament. D’any en any, de sol a sol,
a cada instant. Heus aquí la paradoxa:
De tant voler ser normal, 
on és ara aquella glòria?
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................69
2. Europa ......................67
3. Cornellà ....................66
4. Manlleu ....................57
5.Figueres ....................53
6. Terrassa ....................51
7. Rapitenca .................48
8. Pobla Mafumet .......46
9. Gavà ..........................43
10. Rubí ........................42
11. Gramenet ...............40
12. Santboià .................39
13. Castelldefels ..........38
14. Vilafranca ...............38
15. Vilassar ..................36
16. Palamós .................35
17. Montanyesa ...........24
18. Vic ...........................29
19. Jupiter ....................27
20. Balaguer ............... 24

1. Adrià de Mesa 10
2. Iban Parra ....... 8
3. Sergi Galceran 8
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1
6. A. Martínez ..... 1
7. Roger Giribet .. 1
8. Lluís Molins .... 1

 Després de les 
dues derrotes conse-
cutives davant el Vic 
i l’Olot, el Balaguer 
de Juanjo Tenorio 
veu com sae li esca-
pa tota possibilitat 
per evitar el descens 
de categoria.
 A la marxa de 
jugadors com Xavi 
Gracia i Jordi Be-
net s’ha de sumar 
la mala sort en les 
lesions de llarga du-
rada sofertes durant 
la temporada, amb 
Usall, Besora, Jony, 
Yeray i Nogués.

El Balaguer diu adéu a la Tercera Divisió 
després de perdre amb el Vic i l’Olot

Els balaguerins estan a 
deu punts de la salvació 
quan només resten cinc 
partits per acabar la
temporada

14/04/2013

VIC 2
BALAGUER 1

 El Balaguer ja ho té gai-
rebé impossible per salvar 
la categoria, i evitar el des-
cens a Primera Catalana, 
després de perdre davant 
el Vic i l’Olot en dues jor-
nades consecutives amb el 

Jony, Yeray, Usall, Besora i 
darrerament la de Nogués, 
que no han ajudat gens a 
la estabilitat esportiva de 
la plantilla.
 Juanjo Tenorio ha ha-
gut d’estirar del filial i del 
juvenil per poder confec-
cionar una plantilla jove 
i cada cop més de casa, 
però sense la sort i la ex-
periència per poder salvar 
l’equip.
 El  passat  dissabte, 
davant l’Olot, jugava el 
seu darrer partit amb els 
balaguerins, el defensa 
central Ruben Egea, que 
acabarà la  temporada 
defensant els colors de 
l’Ascó que està lluitant 
per aconseguir l’ascens 
a Tercera Divisió, mentre 
que Jordi Bello reforçarà 

resultat de 2-1, sempre en 
contra dels interessos del 
quadre que entrena Juanjo 
Tenorio.
 A la marxa de jugadors 
com Jerson, Gracia i benet, 
cal afegir les lesions de 

Jordi Jordana defensant una pilota

20/04/2013

BALAGUER 1
OLOT 2

Ruben Egea, en el seu darrer partit amb el Balaguer

Propers encontres

28/04/2013 --  12 h.
Camp Municipal

de Pobla Mafumet
Pobla Mafumet |Balaguer
-------------------------------------

01/05/2013  --  12 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer |Europa

la Unió Esportiva Tàrrega, 
en aquesta recta final del 
campionat de lliga.
 El proper diumenge, el 
Balaguer es desplaça a la 
Pobla de Mafumet i l’1 de 
maig rebrà l’Europa a al 
Camp municipal d’esports 
de Balaguer.

Julià Espigares
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El Cristec  es retroba amb la victòria 
després de guanyar 6-3 a l’Hospitalet 

 El Cristec Balaguer es 
retrobava amb la victòria 
el passat dissabte contra 
un r ival  directe en la 
classificació, l’Hospitalet 
Bellsport «B», després de 
no haver jugat l’última 
setmana i d’haver perdut 
l’últim partit com a local..
 El partit començava 
amb retard per una avaria en 
l’autocar dels barcelonins i 
sembla que això va afectar 
tots dos equips que no 
acaben de trobar el ritme 
al partit. El locals, però 
aconseguien avançar-se en 
el marcador gràcies a un 
gol de Valero en el minut 9, 
cosa que va donar un plus 
de confiança al homes de 
Jaume Canal que veient 
com poc a poc s’anaven 
fent amb el control del 
partit. Tarroja en el minut 
14 i Tiri en el 18 ficaven un Cristec Balaguer

Els homes que entrena Jaume Canal van marxar al 
descans amb un 3-0 favorable, però els visitants van 
retallar diferencies, sense aconseguir res.

3 a 0 en el marcador al final 
de la primera part.
 Els visitants van sortir 
en la segona part amb 
l’intenció de revertir el 
marcador advers i  van 
intensificar la seva pressió 
defensiva, que unit a la 
manca de possesió del 
Cristec van fer que es 
fessin dominadors de la 
pilota. Santaliestra al 29 i 
Sergi Sin al 30 retallaven 
distàncies i creaven molts 
dubtes en uns jugadors 
balaguerins que semblava 
fora del partit.   

Cristec Balaguer

Un gol de Txolo a la sortida 
d’un corner en el 35 tornava 
la tranquil·litat als locals, 
i un contraatac culminat 
per Josep en el 36 deixaven 
tancat el partit amb 5 a 2 en 
el marcador.  
 Jugant  amb porter 
j u g a d o r  l ’ H o s p i t a l e t 
aconseguia el seu tercer 
gol, però el locals van 
saber aprofitar l’expulsió 
d’un jugador visitant per 
arrodonir el partit amb el 
seu sisé gol, obra de Tarroja 
ja quan corria el minut 39 
del partit
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 Després dels campio-
nats provincials d’escacs 
sub-18 de cada demarca-
ció, els jugadors i juga-
dores classificats passen 
a la final nacional que va 
celebrar-se del 23 al 28 de 
març.
 El  Club d’escacs 
B a l a g u e r  v a  p o d e r 
c l a s s i f i c a r,  u n  a n y 
més; un destacat grup 
de jugadors, deu en 
total que van fer un 

bon campionat. En la 
classificació final, van 
conservar el rànquing 
inicial del torneig, la qual 
cosa vol dir que van jugar 
al seu nivell teòric.
 En sub-8, comptavem 
amb Lluc Botigué, Joan 
Pedra i Àlex Pedra.  
En sub-12 hi havia el 
Gerard Botigué, i en 
sub-18, els balaguerins 
participàren amb Jose 
Pérez, Jordi Fortuny,  
Gerard Orrit,  Eudald 
Fumàs,  Pau Nieto  i Santi 
Font.
 D e s t a c a r  e l 
subcampionat català 
de l  jugador  de l  CE 
Lleida Ferran Solé, en la 
categoria sub-12 .

El Club Escacs Balaguer 
participa als Campionats de 
Catalunya a Vilaseca

Jugadors del Club Escacs Balaguer

Les balaguerines
guanyen un rival
directe i es col·loquen 
cinquenes a la general

Montgai organitza la cursa i caminada 
popular durant “Net. Fira del Sabó”

 En el marc de ‘Net, Fira 
del Sabó de Montgai’, que 
se celebrarà el diumenge 
dia 28 d’abril, i per tercer 
any consecutiu s’organitza 
una cursa i una caminada 
popular. Es tracta d’una 
activitat que ofereix un 
circuit de 10,250 km als 
participants de la cursa 
(com a màxim poden ser 
300) i 6 km als de la cami-
nada (com a màxim poden 
ser 100).
 Els interessats en par-
ticipara la cursa o a la ca-
minada poden inscriure’s 
mitjançant els
webs: www.km0.cat
www.iter5.catCursa i caminada popular a Montgai

Bona actuació dels palistes balaguerins 
al campionat de Banyoles
 La segona prova del Pro-
grama 2020 de piragüisme 
es disputà el passat dis-
sabte 6 d’abril a Banyoles 
amb una bona actuació 
del palistes balaguerins. 
En categoria benjamí la 
Fàtima Moutarabi fou 7a, 
l’Anna Escolà 10a i l’Albert 
Marcelino arribà13è. En 
infantil B la Júlia Ripoll fou 
tercera aconseguint així la 
primera medalla de l’any 
per a l’Associació balague-
rina. Josep Domingo i Nil 
Ortiz es van classificar 10è 
i 11è respectivament.  
 Per equips l’APB assolí 
la 6a posició. Els 6 palistes 
balaguerins mostraren una 
bona evolució respecte a la 

Els participants recorreran deu quilòmetres de
cursa o 6 quilòmetres de caminada popular

Júlia Ripoll

primera prova tant en els 
temps com en la classifica-
ció final.
 A continuació es va ce-
lebrar la Copa catalana de 

1000m, on Axel Marcelino 
(8è k1 sènior) i el Marcos 
Dobarro (5è k1 veterà A) 
es van classificar per a les 
respectives finals. 
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El Centre Excursionista Les Peülles del 
Montsec organitza una marxa de 54 Km.

 Bon paper dels re-
presentants del Gimnàs 
Punt d’Esport de Bala-
guer al Campionat de 
Taekwondo de Lleida.
 Oscar Zelada, Nacho 
Rodriguez i Pol Baldomà 
van aconseguir la meda-
lla d’or; Marc Jimenez, 
Cristian Lavric i Wualid 

Ramdani, van aconse-
guir plata i Mohamed 
Ramdana, Elisabeth Ai-
xalà i Gifré Rosanes, 
bronze.
 Mohamed Ramdani 
i Elisabeth Aixalà han 
estat convocats per la 
selecció catalana de Ta-
ekwondo.

9 medalles del Punt d’Esport 
al provincial de Taekwondo

Membres del Gimnàs Punt d’Esport

El Montsec

 El Centre excursionis-
ta Les Peülles del Mont-
sec amb seu al municipi 
de Les Avellanes i Santa 
Linya i format pel dife-
rents nuclis de població 
d’aquest municipi per tal 
d’iniciar-se com nou grup 
emergent dins l’activitat 
excursionista de les terres 
de Lleida, el proper dia 19 
de maig ha organitzat una 
marxa de resistència de 54 
km. per donar a conèixer el 
nostre territori.
 La sortida de la marxa 
serà a les 7:00 h des del 
poliesportiu de les Ave-
llanes, on es durà a terme 
l’entrega de dorsals així 
com una bossa amb diver-
sos obsequis d’entre els 
quals destaca la samarreta 
de la 1ª edició d’aquesta 
marxa.

Els interessats en particpar a aquesta primera mar-
xa podeu fer les vostres inscripcions a www.peulles-
delmontsec.com
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El CE Vedruna presenta el seu equip de 
natació sincronitzada de cara al futur

 Durant el passat curs 
2011-12, a les instal·lacions 
del Club Esportiu Vedruna 
es va iniciar l ’activitat 
extraescolar de Natació 
Sincronitzada, la qual s’ha 
anat enriquint i ha anat 
atraient més practicants a 
mesura que avança aquest 
curs. Les alumnes, provi-
nents de diferents cursos 
de Primària i sota la tu-
tela de la monitora Ire-
ne Rosell, encara no han 
començat a competir en 
aquesta disciplina, però és 
un repte a assolir de cara 
al curs vinent. Totes juntes 
treballen fort per aprendre 
i millorar en aquest àm-
bit. 

Equip de natació sincronitzada

Bon paper dels nedadors balaguerins a 
l’Open Master de Mataró del 7 d’abril
 El CEN Balaguer ha 
participat al Torneig Mas-
ter de Mataró i ha aconse-
guit com a resultats mes 
destacats femenins  en 
categoria Premàster Anna 
Auberni primera classifi-
cada en els 1500 lliures, 
en categoria  +45  l’Imma 
Torné primera  en els 50 
papallona i tercera en els 
1500 lliures,  en categoria 
+35  en Gerard Nadal 5è en 
els 1500, en categoria +25 
en  Marc Auberni, segon  
en els 50 papallona.

Sota les ordres de la monitora Irene Rosell, podrien 
iniciar la competició la propera temporada

 El torneig de futbol 
sala 5 nacions, ha arri-
bat aquesta temporada 
a la seva 24a edició. 
Destacar el fair-play 
que s’ha donat aquest 
any entre els equips 
participants; sense obli-
dar que la principal fita 
del torneig i eslògan 
que l’acompanyen, és 
pràctica i fes esport, els 
equips tampoc s’han 
oblidat de l’esperit com-
petitiu de l’esport, ni 
tampoc de l’objectiu 

de qualsevol esport, 
la victòria i el títol del 
torneig; que aquest any 
s’ha emportat l’equip de 
St. Llorenç de manera 
molt justa i empatant 
en punts amb l’equip 
Piensos del Segre, cosa 
que no s’havia donat 
en cap de les edicions 
anteriors.
 La temporada es-
portiva no ha acabat 
per aquests equips, ja 
que el cap de setmana 
del 25 i 26 de maig dis-
putaran el torneig de 
La Copa Balaguer, que 
amb un nou format des 
de l’edició anterior, ha 
cridat l’atenció de tots 
els equips i es preveu 
que finalitzi amb una 
emocionant desenllaç 
com l’edició anterior.

Sant Llorenç, guanya la 
24ena edició del torneig de 
futbol sala “5 nacions”

L’equip de Sant Llorenç

Els dies 25 i 26 de 
maig es disputarà 
una nova edició del 
Torneig de la Copa 
Balaguer

Nedadors del CEN Balaguer
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El Tennis Taula Balaguer Villart Logístic es 
referma en els primers llocs de la taula

 E l  Balaguer  Vi l la r t 
L o g í s t i c  v a  t o r n a r  a 
demostrar perquè estan 
a  l a  p a r t  a l t a  d e  l a 
classif icació guanyant 
a l’Avilés TM, penúltim 
a la taula i candidat al 
descens, per clar resultat 
de 4 a 1.
En el primer i segon partit 
de l’encontre, Yan Lan Li i 
Tingting Wang van vèncer 
sense problemes a Míriam 
Martínez i Sandra Gómez, 
respectivament, per un 
doble 3 a 0.
 La balaguerina Laia 
Torregrosa, que substituïa 
en aquest encontre a Anna 
Biscarri, cedia el seu partit 
davant Alba Rodríguez 
per 0 a 3, amb el que les 
asturianes obtenien el seu 
únic punt.
 En el partit de dobles, 
Tingting i Yan Lan tornaven 

Yan Lan Li

Després de guanyar a domicili al Linares i a casa 
davant l’Avilés, les balaguerines tenen un doble par-
tit aquest cap de setmana del 27 i 28 d’abril

a imposar-se amb facilitat 
a Gómez i Rodríguez per 
un altre 3 a 0,  mentre 
que l’encontre el tancava 
Tingting amb una nova 
victòria sobre Martínez 
per un resultat de 3 a 
0, deixant el marcador 
general en el 4 a 1 final.
 El proper cap de setmana 
les jugadores del Balaguer 
Villart Logístic posaran 
fi a la seva participació 
a  l a  S u p e r d i v i s i ó  e n 
aquesta temporada amb 
una doble jornada molt 
intensa i complicada. El 

dissabte 27 viatjaran a 
Calella per enfrontar-se 
al Suris Calella, un equip 
que el persegueix a la 
classificació.
 l el diumenge 28 les 
b a l a g u e r i n e s  r e b r a n 
al  fort íssim equip del 
Fotoprix Vic, un dels ferms 
candidats a guayar la lliga, 
a les 11h, a la seva pista 
del Molí de l’Esquerrà. 
U n a  b o n a  o c a s i ó  p e r 
presenciar en directe el 
millor tennis taula femení 
que es practica actualment 
a Espanya.

Balaguer Villart-Logístic
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Busque, compare i ... no compre!
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 He rebut una queixa 
d’un assidu lector meu, 
segons diu, ja que creu 
no sóc prou imparcial al 
callar, per no dir escriure, 
alguns casos de corrupció. 
Prou mereixedors d’un 
genera l  ap laud iment . 
M’ha recordat  e ls  del 
Urdangarin. Al sempre 
afortunat Fabra (PP) de 
Castelló de la Plana, i gran 
entès en matèria de camps 
d’Aviació per no usar. No 
cal dir en assumptes d’art, 
doncs fins i tot, la sabia 
naturalesa l’hi ha foscut 
per terra aquella idiotesa 
d’avió que deia ell era un 
monument pel missatge 

que trametia. Això sí, tot 
pagat amb diners públics. 
Ah! Per cert té una filla al 
Congrés, que no sap el que 
és educació. Està aforada 
pel PP. Amb aquest pròleg 
em suposo satisfet al meu 
comunicant i lector.
 Cal recordar als veterans 
en aquests assumptes de 
menjar-se tot el tendre i 
deixar sols els rosegons: 
la celebèrrima família Ruiz 
Mateos. Nombrosa i amb 
una ampla experiència en 
crear treball. S’entén treball 
el que tindran els inversors 
per intentar recuperar el 
capital invertit, i no parlem 
dels interessos del 8 i 10% 

de rendibilitat promesa. 
Incauts i cobdiciosos tots 
a treballar!. El patriarca va 
intentar ser també aforat, 
fent-se polític, no recordo 
si ho va aconseguir. Això 
de l’aforat deu ser com una 
butlla. És totalment gratuït 
el pensar que té molt mèrit, 
que tota una família surti 
tan dotada en aquestes 
pràctiques.
 He recordat el sempre 
riatller Barreda, d’origen 
PSOE, i de família de la 
nostra ex-ministra Chacón, 
a q u e l l a  d e  “ s i  g a n a 
Zapatero gana Cataluña”, 
amb castellà sisplau. No 
caldria dir que ara ja podem 
sospitar, quan es vegi junts 
un empresari i un polític, 
doncs el “xanxullo” pot 
estar al caure.
 Aquest Barreda tot un 

èxit de gestió, també va fer 
un camp d’aviació sense 
monument, ho era prou 
l’obra doncs és el més llarg 
d’Espanya. El lloc com en 
la meravellosa obra de 
Cervantes “cuyo nombre 
no quiero acordarme”. Del 
Barreda sí, també està 
aforat pel PSOE.
 Cal fer notar que totes 
les Caixes d’Estalvi i Bancs 
on els polítics han tingut 
una forta presència estan 
enterrats, després d’ésser 
intervingudes per l’Estat. 
Amb uns números mes rojos 
que l’ensenya nacional, 
i  el Banc d’Espanya ni 
els va veure. Ara es pot 
comprendre d’importància 
de la ONCE, dins tot el 
territori nacional, Catalunya 
inclosa. I  com sempre 
no hi ha responsables 

Sentiments CD Balaguer canta
contra el càncer
Miquel Aige i Donés
Regidor de Cultura, Ensenyament i Festes de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El dia 5 vàrem pre-
sentar el CD “Balaguer 
canta contra el càncer” 
amb una sala d’actes de 
l’Ajuntament plena de 
gom a gom. Va ser una 
experiència que em va fer 
aflorar molts sentiments 
en un moment: 
 El de l’alegria: tot pen-
sant en dia que el Lluís 
m’ho va proposar cantar-
hi i recordo que no li vaig 
deixar que acabés d’expli-
car el projecte que dels 

meus llavis va sortir la 
paraula sí.
 El de la solidaritat: és 
bo que en aquests mo-
ments siguem solidaris 
en una causa com és la 
lluita contra el càncer, i 
sé i tots sabem, que la 
societat balaguerina ho 
venim demostrant en les 
diferents campanyes que 
es fan a la ciutat.
 El de l’esperança: tot 
el que hem fet i si convé 
continuarem fent serà per 

intentar arribar al final 
d’aquest llarg camí que 
ens hi apropi encara més 
per tal d’eradicar aquesta 
malaltia tot aportant el 
nostre petit gra d’arena, 
en aquest cas la nostra 
veu.
 El de la tristor: sobre 
tot quan vaig veure que 
saltaven unes petites llà-
grimes dels ulls d’una de 
les més joves cantores 
quan li feien una entre-
vista. Crec que allí a tots 
se’ns va encongir el cor.
 El de l’amistat: d’aquesta 
experiència em fet bones 
amistats allí on només hi 
avia coneixença.
 El de l’eufòria: un cop 
acabada la bona feina tots 

ens vàrem adonar que ho 
havíem donat tot perquè 
quedés bé. Ho podreu 
comprovar però.
 El de l’agraïment: do-
nar-vos les gràcies a tots 
els que han participat 
i col·laborat en aquest 
projecte per fer-me sentir 
aquests sentiments i so-
bre tot a tu Lluís per en-
capçalar aquest gran pro-
jecte i aquest gran repte.

 I el de la generositat : 
per a tots aquells que ens 
voleu escoltar penso que 
em fareu retrobar el dar-
rer sentiment, el de la ge-
nerositat. Espero que tots 
col·laboreu adquirint el 
CD per una causa justa.
 Gràcies a tots per fer-me 
sentir aquests sentiments 
en una nit com la que vam 
tenir el dia 5 d’abril
--------------------------------------

d’questes destroces de 
diner públic, que a la fi 
és nostre.  A nosaltres 
ens van fer somniar amb 
una sortida de la fosca nit 
de la dictadura. En que 
deixàvem d’ésser súbdits 
per a ser ciutadans. En 
que triaríem uns governs, 
i que atendríem drets i 
obligacions. La justícia 
seria justa i per a tots igual. 
Paraules i més paraules 
que han corromput, fins i 
tot, la democràcia. Unes 
l l istes tancades i  uns 
partits bruts com un antic 
femer. Corrupció a dojo per 
molt que diguem i paguem, 
és el que de veritat tenim.
 I jo em pregunto; En 
què podran somniar els 
nostres fills?

--------------------------------------

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó
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Gràcies Abert Coma
La Junta
Balaguer Comercial 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La Junta de l’ Associa-
ció de comerciants  2021, 
vol agrair la dedicació, que 
durant 4 anys ha realitzat 
l’Albert com a president i 
que ara, per motius perso-
nals i professionals deixa 
el seu càrrec; però conti-
nua sent soci i president 
de la Cambra de Comerç 

de Balaguer.
 Fa 4 anys que l’anterior 
junta, que és la que va cre-
ar i legalitzar l’ Associació, 
i que va fer una molt bona 
gestió, va decidir dimitir en 
ple, ja que durant 10 anys 
ningú se’ls havia ofert per 
col·laborar, van avisar i 
presentar la dimissió. 

 Fou llavors quan l’Al-
bert Coma va assumir la 
presidència i varem accep-
tar formar part de la junta 
les 8 persones que varem 
assistir a aquella assem-
blea.
 Tots els allí presents 
ens devíem fer la mateixa 
pregunta :
 Per què he dit que sí, si 
ja tinc prou feina ?
 Però estem contents 
d’haver pres aquella deci-
sió perquè varem fer pos-

Josep M. Roigé, una gestió
econòmica desastrosa.
Grup Municipal d’ICV a l’Ajuntament de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 A l’Ajuntament de Ba-
laguer mai hi ha hagut un 
resultat de gestió anual tan 
desastrós com el del 2012, 
primer any de l’era Josep 
Maria Roigé, alcalde per 
CiU.
 Al Ple de l’ajuntament 
del dia 21 del mes de març, 
es va aprovar el que es 
coneix com a REC, Reco-
neixement Extrajudicial 
de Crèdit, per un import 
de més de 835.000€. Amb 
paraules planeres, el REC 
és la relació de factures de 
l’any anterior que no s’han 
pogut pagar, bé perquè no 
tenen partida pressupostà-
ria assignada, o bé perquè 
el pressupost assignat s’ha 
esgotat, o bé perquè són 
factures que han arribat al 
2013 quan corresponen a 
serveis realitzats al 2012. 
Tot i que pot haver-hi algun 
matís i algun canvi en el 
concepte, la realitat és la 
que és, l’equip de govern 
ha gastat moltíssim més 
d’allò que s’havia pressu-

postat.
 La història és més dolo-
rosa encara, perquè l’ajun-
tament va aprovar a finals 
del 2011 un crèdit de vuit 
milions d’euros per pagar 
totes les factures pendents 
de proveïdors, amb el qual 
gairebé es va fer net. Es va 
començar l’any 2012 sense 
deure res a ningú, pràctica-
ment.
 No hi ha cap motiu de 
pes que justifiqui aquest 
desgavell, simplement el 
Sr. Roigé és un mal gestor. 
El 2012 ha estat un any en el 
que no s’han fet inversions 
de consideració i no hi ha 
hagut cap imprevist d’im-
portància. Això ens porta 
a creure que el pressupost 
es va fer amb la gorra, un 
pressupost que es va qua-
drar de qualsevol manera i 
pensant que a  finals d’any 
quedarien moltes factu-
res per pagar, com així ha 
estat donat que moltes de 
les factures que no s’han 
pagat, són de fàcil pressu-

postar, com ara factures de 
gas, llum, transports, man-
teniments, etc.
 És xocant que el mateix 
alcalde va fer una exhibició 
de bona gestió a mitjans 
del 2012 en la que sense 
cap rubor manifestava que 
en un any que portaven 
governant la ciutat, havi-
en estalviat un milió dos-
cents mil euros en despesa 
corrent. Una fanfarronada 
de l’alcalde.
 En campanya electoral 
se’ns deia que la legislatu-
ra havia de ser un exemple 
d’austeritat i de rigor en el 
pressupost i en l’execució 
del mateix. I ho hem sentit 
de boca del Sr. Roigé en 
moltes ocasions, ja des de 
que estava a l’oposició. In-
explicablement tot ha anat 
a l’inrevés.
 La tramitació adminis-
trativa de moltes factures 
s’ha fet de forma irregular, 
en alguns casos no hi ha 
la proposta de despesa, 
proposta de despesa que 
és de tot necessària. De ve-
gades falta la signatura pel 
cap d’àrea corresponent, o 
la del regidor responsable. 
Algunes factures les signa 
directament l’alcalde, que 

tot i que ho pot fer, creiem 
que ho hauria de fer de for-
ma excepcional. L’alcalde 
és el primer que ha de do-
nar exemple de rigor admi-
nistratiu en totes les seves 
fases, i això, per desgràcia, 
veiem que no passa.
 Quant al concepte d’al-
gunes factures n’hi ha per 
prendre-hi nota. Si ha d’ha-
ver-hi austeritat, n’hi ha 
d’haver a tot arreu, pels tre-
balladors, que ja han patit 
els seus efectes en forma 
de retallades a les pagues 
extraordinàries i en el sou 
base de diferents formes, 
incloent-hi vuit acomiada-
ments. I també ha d’haver-
hi austeritat per l’equip de 
govern. Són del tot prescin-
dibles algunes factures per 
dinars o esmorzars de na-
dal, dinars de protocol que 
no acrediten aquest proto-
col, o dinars amb regidors 
de l’ajuntament per raons 

de treball que tampoc es-
tan justificats, i que ni tan 
sols s’han fet. O bé els nou 
mil euros que ha pagat 
l’ajuntament per coca de 
recapte pel tren dels llacs.  
I les de cava de bona mar-
ca, i coca per molts actes 
públics. I altres despeses 
que arriben fins i tot a la 
ridiculesa, però, com qui 
paga és l’ajuntament (tots 
nosaltres), doncs enda-
vant. Després ens voldran 
fer creure que la culpa de 
tot plegat és de la despesa 
de personal.
 La bona gestió de l’ajun-
tament no és solament una 
qüestió de propaganda 
electoral, s’ha de demos-
trar en el dia a dia i en les 
situacions delicades com 
les que tenim actualment. 
I de moment, el resultat és 
un desastre, al menys per 
nosaltres.
--------------------------------------

sible que l’Associació con-
tinués.
 Tenim una gran asso-
ciació amb 145 socis de 
diversos àmbits i una nova 
presidenta en funcions 
que és l’Àngels Cortés, 
empresària de la nostra 
ciutat.
 Estaria molt bé que els 
associats vinguessin a les 
assemblees per tal de co-
nèixer tots els avantatges 
que tenim :
 Campanyes de promo-

ció del comerç, Informa-
ció jurídica, Subvencions, 
Cursos de formació i un 
llarg etc..
 I sobretot, demostrar 
que Balaguer Comercial 
2021 Associació de Comer-
ciants de Balaguer, està 
formada per grans profes-
sionals i que a Balaguer 
hi ha de tot i podem cobrir 
totes les necessitats.

--------------------------------------
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 L’ E s c o l a  Pi a  d e 
Balaguer, amb la col-
laboració del Club Futbol 
Sala Balaguer i el Club 
Basquet Balaguer,  orga-
nitza una nova edició, la 
vuitena, del Tecni Camp 
dels Pirineus de Futbol, 
Futbol Sala i Bàsquet, a 
la població de Rialp, del 
dilluns, 24 al diumenge, 
30 de juny de 2013.
El  Tecni  Camp dels 
Pirineus és un campus 
esportiu d’estiu per 
la pràctica del futbol, 
bàsquet i futbol sala 
dels joves balaguerins, 

d’edats compreses entre 
els 6 i els 16 anys.
 El campus es celebra 
a la població de Rialp, 
al Pallars Sobirà, i està 
dirigit per Juanjo Tenorio, 
entrenador nacional de 
futbol ,  i  actualment 
ent renador  de l  C .F. 
Balaguer, i compta amb 
monitors especialitzats 
en diferents esports, 
com Francesc Almira, 
Entrenador nacional de 
Bàsquet, i Dani Valls, 
entrenador de futbol 
sala.
 Durant el campus, els 
nois i noies participants 
poden practicar, a més 
dels esports esmentats, 
a l t res esports  a  les 
diferents instal.lacions 
esportives, com el tennis 
o el voleibol, cavalls, 
quads, i senderisme.

El Tecni Camp dels Pirineus 
2013 es celebrarà del 24 al 
30 de juny a Rialp

Presentació del Campus 2013

El campus, dirigit per 
Juanjo Tenorio, està 
organitzat per l’Escola 
Pia i diferents clubs

“35mm. Els cinemes de Balaguer” a la 
Sala d’exposicions de l’Ajuntament

 El passat 7 d’abril es va 
inaugurar la exposició ‘35 
mm. El cinema a Balaguer 
(1922-2004)’ ,  un repàs, 
a través de documents, 
màquines de projecció i 
fotografies, a les sales de 
cinema de Balaguer. La 
mostra ha estat comis-
sionada pel Museu de la 
Noguera.
 L’e ix  cent ra l  de  la 
mostra és l’esfondrament 
d’una part de l’amfiteatre 
del cinema ERSA, el 7 
d’abri l  de 1963,  ara fa 
cinquanta anys, i que ha 
estat un dels episodis més 
tràgics de la història recent 
de la ciutat de Balaguer.
 

Inauguració de l’exposició

Lluís Muixí presenta una Lola Flores de 
xocolata com a mona de Pasqua
 El mestre pastisser de 
Balaguer, Lluís Muixí va 
presentar aquesta Pasqua, 
una mona de la imatge 
de la  cantant Lola Flores, 
a tamany natural. Per fer 
aquesta figura, Lluís Muixí 
va gastar més de 85 quilos 
de xocolata i sucre, acon-
seguint una verdadera obra 
d’art, que tots els balague-
rins esperen cada any quan 
arriben aquestes dates.
 Muixí ha presentat figu-
res de grans personatges al 
llarg de la seva vida.

La mostra estarà oberta al públic fins el proper
diumenge 28 d’abril a la Sala d’Exposicions

Lola FLores de xocolata
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La promoció del curs 1988-89 del
Gaspar de Portolà celebra els 25 anys

 El passat dissabte 23 de 
març es va celebrar el 25è 
aniversari de la promoció 
88-89 del col·legi Gaspar 
de Portolà. La trobada va 
començar a les 7 de la 
tarda. Una cinquantena de 
persones entre exalumnes 
i professors es van reunir 
a l’escola per tal de fer un 
recorregut per les instal-
lacions, i així conèixer de 

primera mà, els canvis 
que aquesta ha sofert en 
els  darrers 25 anys. Els 
assistents també van poder 
visionar un vídeo que els va 

Promoció del curs 88-89 del Gaspar de Portolà

permetre recordar vivènci-
es escolars, espectacles, 
excursions.... La festa va 
finalitzar amb un sopar en 
un restaurant de la ciutat.

Beca d’Excel·lència
Acadèmica per Jordi Gené 
 Jordi Gené Mola, uni-
versitari de La Sentiu de 
Sió, que ha cursat la carre-
ra d’Ingenyeria Industrial a 
la Universitat de Lleida, ha 
estat premiat amb una de 
les beques d’Excel·lencia 
Acadèmica, que otorga la 
Generalitat de Catalunya, 
als millors expedients aca-
dèmics de les Universitats 
catalanes.
 Jordi Gené va rebre el 
premi de mans del Conse-

ller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de 
Catalunya, Andreu Mas-
Colell essent l’únic univer-
sitari lleidatà en aconseguir 
aquesta beca per ampliar 
els seus estudis durant 
sis mesos. Jordi Gené ha 
realitzat aquesta estada de 
sis mesos a Dinamarca.
 La Generalitat va crear 
aquestes beques i les va 
dotar amb un fons de gai-
rebé 300.000 euros.

Ho van celebrar el
passat dissabte 23 de 
març amb una visita al 
centre escolar i un sopar 
fi de festa

 Els alumnes,  de 
l ’ E s c o l a  V e d r u n a 
Balaguer,   Pau Baldillou 
Salse, de primer d’ESO, 
amb la redacció  Amics 
per sempre;  la Júlia 
Folguera Profitós, amb 
el poema Música i la 
Júlia Montoliu Boneu, 
amb la prosa titulada 
Pluja Negra, ambdues 
de quart d’ESO,  han 
estat guardonats amb el 
primer premi, en les seves 
respectives categories de 
primer cicle i segon cicle 

d’ESO i de modalitat, 
del XXXVè Certamen 
de Literatura Jove Enric 
Farreny. Aquest concurs 
literari l’organitza la 
delegació d’Òmnium 
Cultural a Lleida. Als 
guanyadors se’ls lliura un 
diploma acreditatiu, una 
col·leccció de llibres i la 
publicació del treball en 
un llibre que s’edita cada 
dos anys. Els vencedors  
en la modalitat de prosa 
passen a la fase general 
de Catalunya del premi 
Sambori Òmnium, que 
enguany  ce lebra  la 
setena edició.
 D’altra banda, Jordi 
For tuny  Prof i tós  va 
ser el guanyador de la 
Verbaliada 2013, d’entre 
135 finalistes d’arreu de 
Catalunya.

Estudiants balaguerins
guanyen diversos premis
literaris i la Verbaliada 2013

Alumnes de l’Escola Vedruna

En el certamen de 
Literatura Jove Enric 
Farreny i a la
Verbaliada 2013 de 
Biblioteques
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
S’OFEREIX noia oer a 
realitzar tasques de la 
llar, cuidar gent gran, 
netejar cases, restau-
rants, escales, etc. Raó 
tel. 642946923.
-----------------------------------
ES VEN llicència de taxi 
de Balaguer. Interessats 
trucar al tel. 675201170.
-----------------------------------
SE PRECISA matrimo-
nio que entienda de co-
cina para llevar restau-
rant muiy bien situado 
y totlament equipado, 
en alquiler o traspaso. 
Raón telf. 630265926.
-----------------------------------
S’OFEREIX pensionis-
ta per treballar com a 
controlador d’accessos 
i conserge, per hotels, 
industries i particulars. 
Raó tel. 630202139.
-----------------------------------
Se busca señora de 40-
60 años sin responsabi-
lidades familiares, con 
carnet de conducir, que 
quiera ir a vivir en un pu-
eblo con Sr. de 70 años, 
para hacer-le compañía, 
acompañar-le al médi-
co, a comprar, salir a 
comer, pasear y hacer 
los trabajos propios de 
la casa. Se da a cambio 
manutención, vivien-
da-comida, y pequeña 
ayuda económica para 
los gastos personales. 
Interesada llamar al 
tel. 629.31.64.74 de 15h 
a 17h.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Opció de clas-
ses particulars o bé, 
classes per a grups, 
personal i tzades se-
gons necessitat. Raó: 
650422582.
-----------------------------------

SE OFRECE chica para 
trabajar en le hogar, 
limieza, cuidar personas 
mayores, etc. a tiempo 
total. Total compromi-
so. Buenas referencias. 
Telf. 642827343.
-----------------------------------
ES PRECISA cambrer/a 
per l’estiu i tot l’any. 
Interessats enviar cur-
riculum amb foto recent 
a l’Apartat de correus 70 
de Balaguer.
-----------------------------------
ES PRECISSA oficial 
de segona per a ta-
ller metàl·lic. Raó tel. 
686950796.
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(especialitat en piano 
i llenguatge musical). 
Raó tel. 669117026.
-----------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès, primària i ESO. 
Raó: 647185846.
-----------------------------------
CONSTRUCCIONS i 
reformes Germans Vi-
dal Guardiola, 27 anys 
d’experiència. Teula-
des, banys, façanes, 
comunitats, granges, 
magatzems, cases an-
tigues. Reformes en 
general. Preu econòmic. 
Tel. 690921832.
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA o es ven dues 
perruquerias a Barcelo-
na, vivenda incorpora-
da en una d’elles. Bon 
preu (negociable). Tel. 
699804690.
-----------------------------------
ES LLOGA pis moblat 
al C/ Sanahuja núm. 
28. Electrodomèstics in-
closos, televisió, estris 
de cuina, etc. Raó tel. 
973446087.
-----------------------------------

SE VENDE piso en Ba-
laguer, zona c/ Fran-
queses. 1 habitación, 
parquet, calefacción a 
gas, cocina americana, 
trastero y ascensor. Pre-
cio: 54.000e. Razón telf. 
649095917.
-----------------------------------
ES LLOGA pis a Bala-
guer, 2 hab, bany, cuina i 
menjador, 62 m2, traster, 
molt cèntric. Nova cons-
trucció, sense interme-
diaris. Electrodomèstics, 
aire condicionat. Raó: 
619742785.
-----------------------------------
LLOGUER pis de l’any 
2010, amb 3 habitaci-
ons, 2 banys, rentador, 
balcó i terrassa a Vallfo-
gona de Balaguer. Raó 
tel. 679606061.
-----------------------------------
B A L A G U E R ,  v e n -
da de pisos a partir 
de 15.000e. Raó tel. 
629417959.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda (Salou), da-
vant del mar, parking 
tancat, a/a, totalment 
condiconat. Per setma-
nes o quinzenes. Raó 
tel. 639330429.
-----------------------------------
ES LLOGUEN parkings 
tancats  a l  C/  Mar-
cos Comes. Raó tels. 
973446218-669117026.
-----------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex a 
Bellcaire, obra nova. Molt 
econòmic. Raó: 973450051 
(trucar amb horari de 9 a 
13.30h).
-----------------------------------
VENDA DE bungalow 
de 50 m2, a preu de li-
quidació d’exposició. 
Amb gran aïllament, 
totalment equipat. Per 
entrar a viure. Opor-
tunitat 29.900€. Raó: 
973450051.
-----------------------------------

VENDA dúplex de 105m2, 
del 2008, a Vallfogona 
de Balaguer. Menjador, 
cuina, 2 banys, 3 hab., 
balcó, terrassa (45m2), 
parquing, traster, elec-
trodomèstics i mobles. 
Financiació 100%. Raó 
tel. 679606061.
-----------------------------------
LLOGUER/venda de pàr-
quings al c/ Barcelona, 
72 i c/ St Jaume, 2. Raó: 
676116396.
-----------------------------------
ARA ÉS EL MOMENT! 
vols un terreny? Apro-
f i ta l ’ocasió.  Venda 
de terreny de 400m2 a 
l’urbanització Sant Mi-
quel de La Sentiu, amb 
un entorn inigualable. 
Molt econòmic. Raó tel. 
686001066.
-----------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
ES LLOGA pis de 2 ha-
bitacions a Balaguer. 
Cuina independent, 
calefacció, parquet i 
moblat. 350e/mes, amb 
comunitat inclosa. Raó 
tel. 656536347.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona de 
Balaguer, al costat del 
col·legi Mont-roig, 516 
m2. Raó: 676996765.
-----------------------------------

ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, preu 90 e/mes. 
Apartaments a Cama-
rasa, totalment equi-
pats i amb vistes al riu. 
Pàrquing al c/ Urgell. 
Raó telèfon: 973447752-
639920281.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ES VEN silo de fari-
na pràcticament nou, 
d ’acer  ga lban i t za t , 
12.000kg, 3 anells, 2,5m. 
Preu: 800 euros. Raó tel. 
607162064.
-----------------------------------
SEGONA MÀ de Bala-
guer. compra, dipòsit i 
venda d’electrodomès-
tics, mobles, antiguitats, 
electrònica, mòbils, ma-
quinària, roba, calçat, 
etc. al C/ Joanot Mar-
torell, 15 baixos. Tels. 
632010655-602315780.
-----------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, 
còmics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 
primers).  Qualsevol 
cosa relacionada amb 
Balaguer. Raó telèfon: 
676803205.
-----------------------------------
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Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              feiners
07.55                                “                                                diari
19.55                                “                                                diari
19.00                UAB BELLATERRA    diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                 feiners
07.10                                 “                                           feiners
07.50                                 “                   de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                           feiners
15.00                                 “                                           feiners 
19.30 “                                            feiners
07.10                          LLEIDA              de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, diven.
08.00                                 “                             dill., dij., diven.
09.15                                 “                                           feiners
10.45                                 “                                     diumenge
10.50                                “                    de dill. a div. feiners
12.00                                “                    de dill. a div. feiners
13.10                                “                    de dill. a div. feiners
13.30                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07                 “                    dissabte i diumenge
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00  de dill. a div.  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners 

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30 
14.16  14.46
18.10 18.39
21.05  21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39  11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10  09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

De les 8 de la tarda del 25 d’abril a les 8 de la tarda del 2 de maig ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de maig a les 8 de la tarda del 9 de maig CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de maig a les 8 de la tarda del 16 de maig SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
DISPENSARI MÈDIC                       973586249
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

-------------------------------------------------------------------

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

-------------------------------------------------------------------

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

-------------------------------------------------------------------

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

-------------------------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

-------------------------------------------------------------------

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

-------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

-------------------------------------------------------------------

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

-------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

-------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 
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